Vážené dámy a páni,
s radosťou Vám oznamujeme, že oddelenie športovej optiky značky Leica aj naďalej rozširuje portfólio
poľovníckych produktov. Na tohtoročnom veľtrhu IWA & Outdoor Classics, ktorý sa konal od 8. do 11.
marca značka Leica predstavila nový rad puškových ďalekohľadov ERi. Táto nová séria puškových
ďalekohľadov tvorí súčasť ponuky puškových ďalekohľadov značky Leica a je dostupná v 2 modeloch
ER i 2,5‐10x42 a ER i 3‐12x50

Vlastnosti a funkcie
Zo zákazníckeho pohľadu sú tenké klasické puškové ďalekohľady série ERi obmedzené na základné
vlastnosti s cieľom poskytnúť spoľahlivého a diskrétneho spoločníka.
Osvetlenie a funkčnosť – výnimočná spoľahlivosť vo všetkých svetelných podmienkach
Pri vývoji sme sa sústredili na výnimočnú spoľahlivosť a jednoduchú manipuláciu aj
v najnepriaznivejších svetelných podmienkach. Osvetlený bod na zámernom kríži sa jednoducho
ovláda aj v rukaviciach prostredníctvom kolieska umiestneného na ľavej strane puškového
ďalekohľadu. Deväť nastavení jasu a jasne definované polohy On / Off zaručujú jednoduchú
manipuláciu.
Vďaka mikroprocesorom ovládanej elektronike má osvetlenie len minimálnu spotrebu batérie.
Životnosť batérie v kontinuálnom režime je viac ako 40 hodín v najjasnejšom nastavení a viac ako 210
hodín v strednom nastavení.
Inteligentná funkcia automatického zapínania / vypínania, doteraz dostupná len v modeloch
puškových ďalekohľadov Magnus, zaisťuje ešte dlhšiu životnosť batérie a vypne puškový ďalekohľad
v prípade, že nie je v bežnej streleckej polohe alebo v prípade, že ho užívateľ zabudol vypnúť.

Optika značky Leica – bezpečné pozorovanie až do posledného dostupného svetla
Optika puškových ďalekohľadov ERi spĺňa všetky požiadavky, ktoré zákazníci od prvotriednych
produktov značky Leica očakávajú. Túto optiku charakterizuje mimoriadny kontrast, nízka vignetácia,
široké zorné pole a vysoký prenos svetla. Okrem toho majú 10 cm očný reliéf, ktorý poskytuje
mimoriadnu bezpečnosť pri streľbe z ľahkých veľkokalibrových zbraní. Môžete si tak byť istí
bezpečným a spoľahlivým pozorovaním a možnosťou streľby až do posledného dostupného svetla.
Pevná mechanika – zdokonalenie dobrého a odskúšaného
Séria puškových ďalekohľadov ERi predstavuje vylepšenie odskúšaného dizajnu ER. Mimoriadnu
spoľahlivosť produktu zaručujú ideálne rozmery hrúbky steny tubusu, nižšia tolerancia a geometria
optimalizovaná metódou konečných prvkov (FEM). Dlhá plocha určená na montáž spolu s tenkým ale
klasickým dizajnom zaručuje trvácnu dokonalú montáž a vynikajúcu spoluprácu zbrane a optiky.
Zámerné kríže
K dispozícii sú tri osvetlené zámerné kríže.

Zámerný kríž 4a
Klasický poľovnícky zámerný kríž
Balistický zámerný kríž
Balistický zámerný kríž s diaľkomernými ryskami na strely na dlhé vzdialenosti.
Zámerný kríž IBS
Balistický zámerný kríž s uhlovými minútami (MOA), diaľkomernými ryskami a hash marks v US verzii.
Delenia všetkých zámerných krížov puškových ďalekohľadov značky Leica nájdete na webovej stránke
športovej optiky značky Leica v časti Puškohľady.

Leica BDC – inovatívne riešenie na veľké vzdialenosti, dostupné aj pre ERi
Nový patentovaný kompenzátor poklesu strely (BDC) je teraz k dispozícii aj pre puškové ďalekohľady
série ERi. Vďaka tejto verzii sa optika ERi dostáva na nový stupeň vo výkone na veľké vzdialenosti.
Doplatok pre verzie BDC je € 180 (odporúčaná predajná cena v Nemecku). K dispozícii je aj verzia
s kompenzáciou poklesu strely, ktorá nie je BDC. Výška doplatku je € 280 .

Modely a ceny

Aktuálne sú k dispozícii dva modely s rôznymi možnosťami individuálnej úpravy.

ER i 2,5‐10x42, ER i 3‐12x50

Osnova

Obj. č.

Názov produktu

55010

ER i 2,5-10x42, L-Ballistic

55011

ER i 2,5-10x42, L-Ballistic

55020

ER i 2,5-10x42, L-4a

55021

ER i 2,5-10x42, L-4a

55022

ER i 2,5-10x42, L-4a

BDC

55023

ER i 2,5-10x42, L-4a

BDC

55030

ER i 2,5-10x42, IBS

55032

ER i 2,5-10x42, IBS

56010

ER i 3-12x50, L-Ballistic

56011

ER i 3-12x50, L-Ballistic

56020

ER i 3-12x50, L-4a

56021

ER i 3-12x50, L-4a

56022

ER i 3-12x50, L-4a

BDC

56023

ER i 3-12x50, L-4a

BDC

56030

ER i 3-12x50, IBS

56032

ER i 3-12x50, IBS

Śína

Mo cena
1 286 €

Rail

1 381 €
1 286 €

Rail

1 381 €
1 457 €

Rail

1 552 €
1 286 €
1 457 €

BDC

1 571 €
Rail

1 667 €
1 571 €

Rail

1 667 €
1 743 €

Rail

1 838 €
1 571 €

BDC

Dostupnosť
Nové puškové ďalekohľady ER i sú k dispozícii od 1. mája.

1 743 €

Technické údaje

Obsah balenia

Priemer predných šošoviek
Zväčšenie
Priblíženie
Zorné pole objektívu na 100m
Očný reliéf pri vysokom
zväčšení
Priemer výstupnej pupily
Paralaxa
Dioptrická kompenzácia
Povrch šošoviek
Prenos svetla
Systém montáže
Klik
Korekcia (výška x strana)
Priemer závitu filtra
Celková dĺžka
Hmotnosť (bez lišty / s lištou)

ER i 3‐12x50

ER i 2,5‐10x42

puškový ďalekohľad,
kryt, handrička na
čistenie optiky,
batéria, návod na
používanie, záručný
list

puškový ďalekohľad,
kryt, handrička na
čistenie optiky,
batéria, návod na
používanie, záručný
list

50mm

42mm

3x -12x

2,5x -10x

4x

4x

3,2m – 11,5m

3,9m -14,5m

100mm

100mm

4,1mm – 14,9mm

4,2mm-14mm

100m

100m

-4 / +3 dpt

-4 / +3 dpt

Aquadura – Coating

Aquadura – Coating

90%

90%

30mm tubus/lišta (typ
Zeiss)

30mm tubus/lišta (typ
Zeiss)

1cm / klik / 100m

1cm / klik / 100m

120cm x 120cm

180cm x 180cm

M52x0,75

M46x0,75

340mm

324mm

620gr. / 660gr.

520gr. / 550gr.

Vodotesnosť

do 4m, dusíková výplň

Zámerný kríž

4a, balistický, IBS

do 4m, dusíková
výplň
4a, balistický, IBS

áno, bod

áno, bod

3min, -70° / +70°

3min, -70° / +70°

aktivované polohou
a/alebo pohybom

aktivované polohou
a/alebo pohybom

1x CR 2032

1x CR 2032

Osvetlenie zámerného kríža
Automatické zapnutie/vypnutie

Batéria

